
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2.393 

 

Relatar - O Sr. Desembargador Mem de Vasconcellos Reis.  

Agravante - Ministério Público. 

Agravado - José Augusto de Araújo. 

 

ACÓRDÃO DA 7.ª CÂMARA 

Não têm os juizes do Registro Civil, antigos juizes de Casamento, competência para processar e 
julgar as ratificações, anotações e averbações, dos assentos do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, por não serem magistrados, e sim os juizes das Varas de Família. 

Vistos e examinados estes autos de agravo de instrumento n.º 2.393 em que é agravante o 
representante do Ministério Público e Agravado José Augusto de Araújo acordam os juizes da 
7.ª Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por unanimidade de votos do mesmo 
conhecer e dar-lhe provimento para reformando o despacho agravado que rejeitou a exceção 
de incompetência dos juizes do Registro Civil das Pessoas Naturais, para processar e julgar os 
pedidos de retificação, anotação e averbação dos assentos do Registro Civil e em conseqüência 
competente os juizes da Varas ,de Família. Custas ex-lege. 

E, assim decidem porque é jurisprudência deste Tribunal em virtude de acórdão das E. E. 
Câmaras Caveis Reunidas não terem os juizes do Registro Civil das Pessoas Naturais, antigos 
Juizes de Casamento competência para processar e julgar as retificações, anotações e 
averbações dos assentos do Registro Civil e sim os juizes das Varas de Família "ex-vi" do 
disposto no art. 51 inc. I do Cód. de Org. Jud. (Decreto-lei-n.º 8.527 de 31 de dezembro de 
1945), visto não serem aqueles magistrados, por não gozarem das prerrogativas do § 3.º do 
art. 95 da Constituição Federal e serem juizes de investidura transitória. 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1951. - Ary de Azevedo Franco, Presidente interino. - Mem 
de Vasconcellos Reis, relator. - Vicente de Faria Coelho.  

Registrado em 29 de julho de 1952. 

Publicado no D. J. do Rio de Janeiro em 13-11-52. 


